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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

 Bibliotēka ir dibināta 1962.gadā kā keramikas rūpnīcas „Spartaks” arodbiedrības bibliotēka, 

un vēsturiski tā pildījusi kultūras un izglītības funkcijas, turpinot tradīcijas arī tagad. 

Bibliotēkā regulāri notiek vietējo iedzīvotāju rokdarbu un fotoizstādes. Lasīšanas veicināšanai 

tika organizētas tematiskās tikšanās ar vietējās PII “Saulīte” audzēkņiem. Bibliotēka atrodas 

Ozolnieku novada Ānes kultūras nama telpās un nodrošina krājumu un pakalpojumu 

pieejamību Ānes un Teteles ciemu iedzīvotājiem. Pārskata perioda iedzīvotāju skaits Ānē - 

1652 un Teteles teritorijā – 380. Aktīvo lasītāju skaits 2017.gadā – 300. Lasītāju skaits ir ar 

stabilu ikgadēju pieaugumu.  

 

 

 

 

 

 

Pieaugušie 

Bērni līdz 
18.g.v. 

Bibliotēkas lasītāji 

Pieaugušie 

Bērni līdz 
18.g.v. 

Bibliotēkas apmeklējums 
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Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.  

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 13135 13791 15451 

Pašvaldības finansējums 13135 13791 15451 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 13135 13791 15451 

Darbinieku atalgojums (bruto) 6344 6608 7735 

Krājuma komplektēšana 3348 3722 3038 

 

 

 

Pieaugušie 

Bērni līdz 
18.g.v. 

Bibliotēkas izsniegums 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

Pārskata gada laikā tika iegādāti un uzstādīti divi grāmatu plaukti 608.00  EUR vērtībā, 

pārkārtots grāmatu fonds un paplašināta bērnu zona. 

Lietotājiem pieejami 4 datori : 3 datori 2015.g., 1- 2007.g. 

Darbinieka dators iegādāts 2014.gadā. 

Krāsaina multifunkcionālā iekārta A4 formātam 2012.g. 

Lāzerprinteris A4 formātam-  2005.g. 

 

4. Personāls 

 

• Bibliotēkas pakalpojumus nodrošina viens darbinieks uz pilnu slodzi -bibliotēkas vadītāja ar 

1.līmeņa augstāko izglītību citā jomā. Savu profesionālo kvalifikāciju bibliotekāre 

paaugstina, apmeklējot kursus un seminārus, kurus organizē Jelgavas pilsētas bibliotēka.  

• Pēc pašas iniciatīvas darbiniece apmeklē Ozolnieku novada izglītības nodaļas organizētus 

angļu valodas kursus. Vadītāja piedalās pieredzes apmaiņas braucienos. Braucienu 

izdevumus sedz Ozolnieku novada pašvaldība. 

 

• RGB metodiķu semināra laikā Jelgavā tika apmeklēta arī Ānes bibliotēka.  

 

• 2016.gadā tika izvirzīta nominācijai “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”. 

 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1 15.02.2017 Jelgava KISC Datubāžu resursi 1,5 

2 16.05.2017 Jelgava Zemgales 

reģiona KAC 

Angļu valoda Pre-

Intermediate 

60 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2015 2016 2017 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 271 282 300 +6 

t. sk. bērni 83 92 94 +2 

Bibliotēkas apmeklējums 5402 5512 5085 -8 

t. sk. bērni 1446 1305 1362 +4 

Virtuālais apmeklējums - 12   

Sociālo tīklu 

apmeklējums (skatījumi) 

- - 1436  

Izsniegums kopā 6251 6990 7086 +3 

t. sk. grāmatas 2868 3923 5256 +25 

t. sk. periodiskie izdevumi 3383 3067 1827 -68 

t. sk. bērniem 1019 581 777 +25 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pašvaldībā 

15 16 15 -7 

t. sk. bērni līdz 18 g.*     

Iedzīvotāju skaits 1793 1792 2032 +12 

 

• Iedzīvotāji izmanto elektroniskos pakalpojumus ātrākai un ērtākai rēķinu apmaksai, darba 

meklējumiem, mācībām, kā arī saziņai sociālajos tīklos.  

• Ar multifunkcionālās iekārtas palīdzību tiek veikta dokumentu, tekstu, attēlu kopēšana un skenēšana.  

• Sakarā ar to, ka bibliotēka atrodas Ānes kultūras nama telpās, ir nodrošināta  brīva pieeja bibliotēkas 

piedāvātiem pakalpojumiem personām ar īpašām vajadzībām. 

• Apmeklētāju ērtībai bibliotēkas darba laiks pielāgots pašvaldības darba laikam. 

• Ikvienam interesentam, kam nav pietiekošu zināšanu darbā ar datoru, bibliotekāre sniedz 

konsultācijas individuāli. 

• Lasītājiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības, grāmatas un preses izdevumi tiek piegādāti 

dzīves vietā. 

• Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu un brīvu WiFi pieeju. 

Viens dators ar printeri ir bibliotekārei.  
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• Tiek popularizēta elektroniskā kataloga izmantošana apmeklētāju vidū. Pieejamas 

elektroniskās datu bāzes: LETONIKA.LV, NEWS.LV, kā arī no bibliotēkas datoriem ir 

piekļuve portālam filmas.lv. 

• Elektroniskais katalogs nodrošina ātru un ērtu apkalpošanu, arī brīvu pieejamību attālināti. 

 

 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2017) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2017) 

Cirkulācija SBA Komplektēšana 

   x x x 16  

 

 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

54 44 18 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

17 13 36 

 

 

6. Krājums 

 

 Pamatojoties uz lasītāju pieprasījumu un sadarbībā ar Ozolnieku novada centrālo bibliotēku, 

tiek veikta krājuma komplektēšana. Esošais grāmatu krājums regulāri, atbilstoši šodienas 

prasībām, tiek izvērtēts un papildināts ar jauniem izdevumiem.  

 Sakarā ar to, ka apkalpes teritorijā ir daudz krievu valodā runājošu iedzīvotāju, krājuma 

komplektēšana notiek paralēli divās valodās. 
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

3348 3722 3038 

t. sk. grāmatām 2598 2997 2290 

t. sk. bērnu grāmatām    

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 750 725 748 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

1,87 2,08 1,50 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

  3062 

 

Atskaites gadā par pašvaldības līdzekļiem tika papildināts bibliotēkas grāmatu krājums par summu 

2290 EUR un seriālizdevumi  par  summu 748 EUR. 

 

Rekataloģizācijas darbi atskaites perioda ir pabeigti. 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) tika veikta 24.05.2017. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi kopā 737 906 686 

t. sk. grāmatas 383 468 276 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 23 54 22 

t. sk. bērniem 82 77 34 

Izslēgtie dokumenti 739 602 763 

Krājuma kopskaits 6042 6346 6269 

Grāmatu krājuma apgrozība   1,03 

Periodisko izdevumu apgrozība   1,59 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums” 

Dabubāze 2015 2016 2017 

Letonika   - 

News   7 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

Sadarbībā ar PII “Saulīte”, Ānes Jauniešu iniciatīvas centru un bērnu vecākiem, bibliotēkā ir 

plašas iespējas aktivizēt un motivēt jauno paaudzi radošiem darbiem.  

 

  

 

 Konsultējoties ar bibliotekāru, vecāki kopā ar bērniem meklē informāciju projektu darbu 

izstrādei. Darba izstrādei un noformēšanai tiek izmantoti bibliotēkas datori. 

 Ērtākai komunicēšanai ar dažāda vecuma bērnu grupām tika paplašināts un pārkārtots bērnu 

stūrītis.  

8. Novadpētniecība 

 

Turpinās darbs informācijas krājuma papildināšanā par Ānes ciemu un apkārtējo teritoriju: 

 Skenētas, izdrukātas uz 10 lp. Un apkopotas mapē iedzīvotāja J.Ekmaņa ģimenes 

fotogrāfijas par ķieģeļu rūpnīcu un Ānes ciematu; 

 Izveidota mape ar lasītāja I.Moroza apkopotajiem materiāliem par Ānes muižu; 

 Iegūta Aleksandras Fomenko atmiņas rokrakstā par rūpnīcas un Ānes ciema vēsturi.   
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10. Publicitāte 

 

Bibliotēkas darba popularizēšanai organizēto pasākumu apraksts un foto tiek publicēti 

Ozolnieku novada mājas lapā www.ozolnieki.lv un https://www.facebook.com/pages/Ānes-

bibliotēkas-klubiņš.  

Ānes bibliotēka organizē vietējo rokdarbnieču izstādes. 

2018. gada 25. janvārī svinīgi tika atklāta piektā Ānes iedzīvotāju rokdarbu izstāde 

"Mūsdienīgi rokdarbi". 

Tika nolemts izveidot Adīšanas un tamborēšanas klubiņu Ānes bibliotēkā.  

 

Ānes bibliotēkas lasītājas Initas Ekmanes marku izstāde 
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2017.gada rokdarbu izstāde 

 

 

 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

Bibliotēkas sadarbības partneri : Ozolnieku novada bibliotēkas, novada pašvaldības     

administrācija, Ānes kultūras nams, Ānes jauniešu iniciatīvas centrs, PII „Saulīte” un citas 

novada kultūras iestādes.  

 

 

15.02.2018. 

                                                                         Bibliotēkas vadītāja:               Jevgēnija Noreiko 


